Sdr. Vium Nyt
Nr. 307 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2018

Rallysprint i Sdr. Vium
Lørdag den 16. juni 2018
HJÆLPERE SØGES
Erfaringerne fra sidste år viser,
at det er en stor opgave at afholde et rallysprint.
Vi mangler hjælpere til denne dag,
både til selve rallyet og til at stå i boderne
Hvis du kunne tænke dig at hjælpe os
med at afholde rallysprint bedes du kontakte:
Vagn Larsen Mobil: 52 17 90 61
På forhånd tak
Hilsen Rallygruppen Sdr. Vium
Vi er en lille gruppe som kører Rally videre i samarbejde med Ikast
motorklub. Vi vil rigtig gerne bakke op om vores nye kulturhus,
derfor har vi besluttet i Rallygruppen at vores støtte går til Kulturhuset
SKOLEN.
Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2018
Emner skal være meddelt Aase Rahbek
på mail skipper.rahbek@gmail.com ( bemærk ny mailadresse )
senest d. 10. april
Eventuelle læserbreve / debatindlæg videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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AFFALDSINDSAMLING 2018
Sæt X i kalenderen 22 april til affaldsindsamling.
Vi mødes kl.10.00 i skolegården hvor poser og ruter uddeles.
Kl. 11.00 mødes vi ved affalds containerne ved sportspladsen, hvor det vejes.
Vi håber at se så mange som muligt. Spørgsmål kontakt Orla 22165829
Med venlig hilsen By pedellerne. Sogneforeningen.
BY PEDEL SØGES. MANGLES !
Vi mangler en god kollega som gerne vil være by pedel, vi har det godt sammen og
opgaverne er meget varierende, har det din interesse så giv et kald.
Orla på 22165829

Vi er flyttet i kælderen på Kulturhuset skolen .
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Nyheder fra Kulturhuset Skolen
Så er vi kommet igennem Februar måned, og der er sket lidt igen. Vi har fået
solgt en rigtig masse skolebøger samt lærematerialer. Det sidste som var
tilbage i biblioteket er blevet afleveret til avisindsamling som spejderne har
afholdt lørdag den 24/2.
Styregruppen har for alvor fået travlt med, at lave de sidste skitser på ombygningen, både til SpireVium og til Fælleshuset. Når først skitserne er færdige, vil der være lidt arbejde med at finde tilbud på materialer til begge
projekter.
Legepladsen i SpireVium og Kulturhuset er blevet ”synet”, men det var kun
SpireVium der fik den godkendt. Så Styregruppen har besluttet at legepladsen i skolegården, vil blive demonteret i den nærmeste fremtid. De bedste
materialer bliver gemt til den nye legeplads, som på sigt skal bygges i skolegården.
Vi har besluttet, at i stedet for legepladsen bliver der opstillet en volleyballbane. Derudover bliver basketballbanen renoveret, så begge kurve er klar til
en ny sæson.
Til sidst, men ikke mindst kan vi fortælle, at de VE midler som vi har søgt i
slutningen af sidste år, er blevet godkendt af både kommunen og Energistyrelsen.
Kort og godt vil det sige, at vi har fået midlerne fra Lønborghede 1 og 2,
Lønborghede 1 gav 480.000Kr.
Lønborghede 2 gav 1,2 mio.Kr.
Fælleshusets ansøgning gav 190.000Kr.
Fælleshuset havde søgt midler fra Lønborghede 2 til renovering af forsamlingshuset, men hvis projektet med integrering af Fælleshuset inde i Kulturhuset gik i orden, kunne vi flytte midlerne fra Fælleshuset over til Kulturhuset.
Hilsen Styregruppen.
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Velkommen til

Generalforsamling i Sogneforeningen
5/4-2018 kl. 18.00 i Fælleshuset
1.

valg af ordstyrer

2.

Formandsberetning

3.

regnskab aflægges

4.

valg til bestyrelsen
på valg er:

John F Jacobsen (modtager genvalg)
Karl Erik Christiansen (modtager ikke genvalg)

5.

Der skal vælges to suppleanter.

6.

valg af revisor

7.

indkommende forslag

8.

Udvalget for støtte til almennyttig formål i Sdr. Vium sogns
generalforsamling.
Dagsorden på næste side.

9.

Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste
22/3- 2018
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Velkommen til Generalforsamling i
Udvalget for støtte til almennyttige formål i Sdr. Vium Sogn.
5/4-2018 kl. 18.00 i Fælleshuset
1.

valg af ordstyrer

2.

Formandsberetning

3.

regnskab aflægges

4.

valg til bestyrelsen
på valg er:

Jakob Trelborg (modtager genvalg)
Jann Ove Pagaard (modtager ikke genvalg)

5.

valg af revisor

6.

Behandling af indkommende forslag

7.

Evt.

9.

Evt. indkommende forslag skal være formanden i hænde seneste
22/3- 2018
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Auktion på Kulturhuset SKOLEN
Friskolens fineste effekter sælges

Der har været rigtig mange forespørgsler, på især de store kort, de
udstoppede dyr og biologiplancherne. Derfor har vi valgt at afholde
en auktion over de bedste ting, så alle interesserede, især sognets
beboere, får mulighed for at byde på disse effekter – og få et minde
fra Sdr. Vium Friskole.
Auktionen afholdes lørdag den 21. april kl. 10.00 – 11.30 på
Kulturhuset SKOLEN Sdr. Vium.
Alle effekter er mærket med en mindstepris. Der er muligt at afgive
bud på effekterne ved at henvende sig til en ”sælger”, som så notere bud, navn og tlf. Der er en sælger i hvert rum hvor der er effekter. Sælgeren kan fortælle hvad højeste bud er på effekten, så man
kan beslutte om man vil byde over.
Alle bud under mindsteprisen anses for ugyldige og bortfalder.
Efter auktionen kan højest bydende få tingende med hjem. Er man
ikke tilstede kontaktes man for at aftale afhentning. Betalingen er
kontant ved afhentning eller på mobilpay til 19369.
Bestyrelsen, Kulturhuset SKOLEN Sdr. Vium
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HMF - Her Mødes Folk
...er foreningen i dit sogn; Sdr. Vium, der
arbejder med familiens trivsel gennem socialt og
kulturelt arbejde og som driver folkeoplysende virksomhed.
Samtidigt vil foreningen gerne arbejde for at styrke
sammenholdet i lokalsamfundet gennem foreningens
kurser og arrangementer.
Foreningens arbejde henvender sig til
både kvinder, mænd og børn!
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:

Irene Høgsbro
Jacqueline Pit
Heidi Johnsen
Ellen Bøgelund
Hanh Phan

HMF takker for samværet omkring foreningens aktiviteter
i sæson 2017/18 og ser frem til den nye sæson!

Velkommen i
HMF - Her Mødes Folk -
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— SØLVBRYLLUP —
I anledning af Bente og John Jacobsen’s sølvbryllup d. 24 april
2018, vil det glæde os at se jer til morgensang kl. 08.00 på
Møllegårdsvej 16 i Sdr. Vium.
Der vil efterfølgende være
kaffe og rundstykker kl. 09.00
på Esbølvej 24 (MKS)
Mvh Lonnie, Lisa og Maja
(de 3 børn)

Maj 2018
1/5 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
3/5 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3
6/5 Konfirmation i Sdr.Vium kirke kl. 10.00
10/5 Gudstjeneste Kr.Himmelfartsdag i Sdr.Vium kirke kl. 10.30
13/5 Konfirmation i Hemmet kirke kl. 10.00
15/5 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
17/5 Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 17.00
20/5 Pinsegudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.30 og i Sdr.Vium kirke kl.

11.00
21/5 2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven, Vandmøllevej 3, kl. 11.00 med efterfølgende kirkefrokost.
27/5 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.30 og i Hemmet kirke kl.
11.00
29/5 Kirkens forårsfest for alle i ”Stalden” v. præstegården kl. 19.30
med tryllekunstner Jørgen Johansen, Hejnsvig
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April 2018
1/4 Påskemorgengudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 8.30
Morgenkaffe i ”Stalden” v. præstegården kl. 9.30
Påskegudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.45
2/4 2. påskedag lovsangsgudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00
3/4 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
5/4 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30
5/4 Generalforsamling i Sogneforeningen, Udvalget for støtte til almennyttige formål i Sdr. Vium Sogn og Fælleshuset kl. 18.00 i Fælleshuset.
8/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00
Påske-musik-gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 16.00 med Kammerkoret Nemo
12/4-13/4 Dilettant i Fælleshuset
15/4 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 19.30 v. Simon Møller Olesen
17/4 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
18/4 Menighedsrådsmøde i ”Stalden” kl. 19.00
19/4 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30
21/4 Auktion på Kulturhuset Skolen kl. 10.00
22/4 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.00: SøndagsFejring
22/4 Affaldsindsamling—vi mødes i skolegården kl. 10.00
27/4 Gudstjeneste St.Bededag i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen
29/4 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.00 v. Simon Møller Olesen
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Lene´s Blomster”tilbyder
Buketter, bårebuketter fra 75 kr.
Begravelseskranse fra 500 kr
Dekoration fra 300 kr
Kistepynt fra 900 kr
Rejsekranse, samplantninger m.v aftal pris
Alt kan bestilles og afhentes i det lille værksted
i Sdr. Vium ( Døgnet rundt)
Ring for aftale på
Tlf 97366066

Lenes Blomster, Lynevej 16,
Sdr. Vium - 6893 Hemmet
 97 36 60 66 

Tag dit kørekort i Sdr.Vium

Køreskolen
21174630
V/ Henning Nielsen
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Sdr. Vium Fælleshuset
Afholder generalforsamling

Torsdag, den 5. april 2018 kl. 18.00
Den ordinære generalforsamling finder sted kl. 19.00.
Foreningen er vært ved spisning.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Punkt til dagsorden Fælleshusets fremtid
På valg er:
Steven Jensen (modtager ikke genvalg)
Lene Danielsen (modtager ikke genvalg)
Gerda Jensen (modtager ikke genvalg)
Johannes Nielsen (modtaget genvalg)
Hvis du har lyst til, at være en del af Fælleshusets bestyrelse, så lad os
høre fra dig!
Af hensyn til køkkenet er tilmelding til spisning nødvendigt, senest søndag den 1. april til Aase Tlf. 23253182, gerne med sms.
Med venlig hilsen
Fælleshusets Bestyrelse
Medlemskort for gyldig stemeret kan købes ved indgangen eller på mobilpay 23253182—75 kr. pr. person

Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andelskassen
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Boiskov Biler
Alt i biler
Lynevej 4, 6893 Hemmet
Tlf. 97 37 52 74

Her er der plads
til din annonce.
Her er der plads
til din annonce.
Telefon 70 26 16 80
Erhvervsparken 2, 6830 Nørre Nebel
Storegade 32, 6880 Tarm

Sdr. Vium Forsamlingshus
er velegnet til privat fester
Tlf.23253182
træffes bedst efter kl. 17.00
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